
ล ำดบั หน่วยงำน

1 ดร.เกษรา วามะศริ ิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

2 ผศ.ดร.บณัฑติ ทพิากร  คณะวศิวกรรมศาสตร ์

3 รศ.ดร.บุญเจรญิ ศริเินาวกุล  คณะวศิวกรรมศาสตร ์

4 รศ.ดร.สมชาย จนัทรช์าวนา  คณะวศิวกรรมศาสตร ์

5 ผศ.ทศันีย์ ชยาวนิช คณะวศิวกรรมศาสตร์

6 อาจารยว์าสนา เสยีงดงั คณะวศิวกรรมศาสตร์

7 ดร.พชิญ์ สุธวีรรธนา คณะวศิวกรรมศาสตร์

8 คุณดาวใจ ศรจีนัทร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์

9 สุปรยีา อ่อนองินอน คณะวศิวกรรมศาสตร์

10 ผศ.ดร.ชยัรตัน์ ตัง้ดวงดี คณะวศิวกรรมศาสตร์

11 ผศ.ดร.ภทัรมน  จงประดษิฐ ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์

12 ผศ.ดร.ปานจนัทร ์    ศรจีรญู คณะวศิวกรรมศาสตร์

13 ผศ.สนัน่ สระแกว้ คณะวศิวกรรมศาสตร์

14 อาจารยส์ุจนิต์ ธงถาวรสุวรรณ คณะวศิวกรรมศาสตร์

15 ดร.พเินษฐ์ ศรโียธา คณะวศิวกรรมศาสตร์

16 ผศ.ณฐัวุฒิ ชยาวนิช คณะวศิวกรรมศาสตร์

17 คุณเอมอร เศรษฐว์รกจิ คณะวศิวกรรมศาสตร์

18 คุณนิลุบล แหยมอุบล คณะวศิวกรรมศาสตร์

19 ผศ.ดร.วรนุช เกดิสนิธ์ชยั  คณะวทิยาศาสตร ์ 

20 อ.ปญัญานีย์ พราพงษ์ คณะวทิยาศาสตร ์

21 ผศ.ทศันีย์ ตนัตพิศิาลกุล คณะวทิยาศาสตร ์

ช่ือ - สกลุ

รำยช่ือผูป้ระเมินคณุภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ระดบัอดุมศึกษำ
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศึกษำ 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบรีุ
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22 ผศ.กณัทพิย์ รตันชาตชิชูยั คณะวทิยาศาสตร์

23 รศ.ดร.องัสนา จัน่แดง คณะวทิยาศาสตร์

24 ดร.ธรีะเดช เจยีรสุขสกุล คณะวทิยาศาสตร์

25 ผศ.ดร.อนวชั พนิิจศกัดิก์ุล คณะวทิยาศาสตร์

26 ผศ.ดร.นงพงา คุณจกัร คณะวทิยาศาสตร์

27 รศ.ดร.เพลนิพศิ บูชาธรรม คณะวทิยาศาสตร์

28 ดร.สุขมุาล สารกิะวณชิ คณะวทิยาศาสตร์

29 ผศ.ดร.สุพฒัน์พงษ์ ด ารงรตัน์ คณะวทิยาศาสตร์

30 รศ.ดร.สุปาณี ลิ้มสุวรรณ คณะวทิยาศาสตร์

31 ดร.วทิวสั มิง่วานิช คณะวทิยาศาสตร์

32
ผศ.ดร.เศรษฐ
ภทัร      

ชนิวริยิสทิธิ ์ คณะวทิยาศาสตร์

33 คุณฉฐัภรณ์ โสมสุข คณะวทิยาศาสตร ์

34 ดร.วชัระ เลี้ยวเรยีน คณะวทิยาศาสตร ์

35 ผศ.ดร.สุคนธ์ ตนัตไิพบูลยว์ุฒ ิ คณะวทิยาศาสตร ์

36 ดร.กลัยาณ ี จติต์การุณย ์ คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลย ี

37 ผศ.ดร.คมกฤตย ์ ชมสุวรรณ คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลย ี

38 รศ.คมสนั จริะภทัรศลิป  คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลย ี

39 รศ.ดร.สุมาล ี จนัทรช์ลอ  คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลย ี

40 ผศ.ดร.เสกสรร แยม้พนิิจ  คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลย ี

41 ผศ.เอกรตัน์ รวยรวย คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลย ี

42 อาจารยธ์รีะพงษ์ มณเีพญ็  คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลย ี

43 อาจารยธ์ณภณ ธ ารงคุณานนั คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลยี

44 อาจารยว์ชริาพรรณ แกว้ประพนัธ์ คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลยี

45 ดร.อลสิา ทรงศรวีทิยา คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลยี

46 ผศ.ดร.กฤตกิา ตนัประเสรฐิ คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลยี
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47 อาจารยอ์นุชา วฒันาภา คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลยี

48 อาจารยม์านนท์ สุขละมยั คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลยี

49 ดร.สุจนิต์ จริะชวีะนนัท์ คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลยี

50 คุณศุภาพชิญ์ โชตโิก คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลยี

51 รศ.ดร.สุชปา เนตรประดษิฐ์ คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลยี

52 อาจารยอ์นิทรธ์ริา ค าภรีะ คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลยี

53 คุณวนัด ี ชลธารเฉลมิ คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลยี

54 จ.ส.อ.พนิิจ ประจนัตวนิช คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลยี

55 ดร.พฒันะ รกัความสุข คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ

56 ผศ.ดร.นุชธนา พลูทอง คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ

57 ดร.นภฉตัร ธารลีาภ คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ

58 ดร.นนัทน์ ถาวรงักรู  คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ

59 คุณปรยีานุช รชัตะหริญั คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ

60 ผศ.ดร.ภรูติ ธนะกจิเกษม คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ

61 ผศ.ดร. กนกวรรณ  พุ่มพุทรา   คณะทรพัยากรชวีภาพและสิง่แวดลอ้ม

62 รศ.ดร.ยวุพนิ ด่านดุสติาพนัธุ์ คณะทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลยี

63 ผศ.ดร.วารชิ ศรลีะออง คณะทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลยี

64 คุณทพิยว์รรณ หนัหาบุญ คณะทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลยี

65 ผศ.ดร.พรนภสิ ดาราสว่าง คณะศลิปศาสตร ์

66 ผศ.ดร.ศศธิร สุวรรณเทพ คณะศลิปศาสตร ์

67 อาจารยว์ชิยั กฤตประโยชน์ คณะศลิปศาสตร ์

68 คุณกนกรตัน์ นาคหฤทยั คณะศลิปศาสตร ์

69 อาจารยพ์นิตพมิพ ์ โศจศิริกิุล คณะศลิปศาสตร ์

70 ดร.วนัเพญ็ วรวงศพ์งศา คณะศลิปศาสตร์

71 คุณวทิยากร เทพสุรวิงศ์ คณะศลิปศาสตร์
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72 ผศ.ดร.รเิรอืงรอง รตันวไิลสกุล คณะศลิปศาสตร ์

73 อาจารยก์รรชงค์  กฤตประโยชน์ คณะศลิปศาสตร ์

74 ดร.ชเนนทร์ ม ัน่คง คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ

75 ผศ.ดร.ชจูติ ตรรีตันพนัธ์ คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ

76 อาจารยน์ิมติ เหมง่เวหา คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ

77 คุณเยาวลกัษณ์ ดารา คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ

78 คุณวนัทนา ภาคถนิ คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ

79 อาจารยจ์ติธกิร สุนทรศารทลู คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ

80 ดร.บุษเกตน์ อนิทรปาสาน คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ

81 คุณพงษ์ศกัดิ ์ กติโิรจน์พนัธ์ คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ

82 คุณวรนี ทองสุข คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ

83 ผศ.ดร.ทพิวรรณ ป่ินวนิชยก์ุล  บณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม

84 ผศ.ดร.ธนญัญา วสุศร ี บณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม

85 ดร.ทวศีกัดิ ์ กฤษเจรญิ บณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม

86 ดร.สรวชิญ์ เยาวย์นืยง บณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม

87 คุณฉนัทนา ภู่ธราภรณ์ บณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม

88 คุณรชันี รตันพชิยั บณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม

89 คุณรตันภรณ์ ลมิป์แสงรุจี บณัฑติวทิยาลยัร่วมดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม

90 ดร.สุรยิา นฏัสุภคัพงศ์ สถาบนัวทิยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

91 คุณอนุสรา มชียั สถาบนัวทิยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

92 คุณกาญจนา จนัทรว์นั สถาบนัวทิยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

93 ดร.เอกชยั เป็งวงั สถาบนัวทิยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

94 รศ.ดร.วเิชยีร ชตุมิาสกุล คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

95 อาจารยอ์จัฉรา ธารอุไรกุล คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

96 คุณกมลวรรณ ไพศาลโรจนรตัน์  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ
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97 คุณรตันาภรณ์ แวเจะ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

98 ผศ.สุเมธ องัคะศริกิุล คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

99 ดร.เบญจมาศ ศรสีองเมอืง ส านกังาน มจธ.(ราชบุร)ี

100 รศ.ดร.ไพบูลย์ เกยีรตโิกมล โครงการร่วมฯ มเีดยีอารต์และเทคโนโลยมีเีดยี

101 คุณสุดเขต แจง้กระจ่าง ส านกังานอธกิารบดี

102 คุณศศกิร สงขาว ส านกังานอธกิารบดี

103 คุณรตัน์สุดา บรริกัษ์ ส านกังานอธกิารบดี


